
Słowo na Niedzielę
Wniebowstąpienie

Ach Ci Apostołowie... Po trzech latach chodzenia z Jezusem i słuchania Jego nauk, 
oglądania nieprzeliczonej ilości cudów, po wstrząsającej męce i radości zmartwychwstania, 
po czterdzestu dniach ukazywania się w nowej mocy, cały czas „niektórzy wątpili”...

Dobrze, że my jesteśmy lepsi od nich. Jesteśmy? Oni 
poszli głosić Dobrą Nowinę na krańce świata i prawie 

wszyscy przypłacili to życiem. A ja? Cały czas zmagam 
się z codziennymi słabościami. Cały czas czegoś bra-

kuje. Tak naprawdę jednej rzeczy. Mocnej wiary.
To do mnie jest skierowane zapewnienie: 

„Dana jest mi wszelka władza w niebie i na zie-
mi”. Nie bój się! Ufaj Mu! On ma mnie w swo-
im ręku i nie pozwoli mnie skrzywdzić.

Więcej nawet. Dziś, we Wniebowstąpie-
nie Pańskie widzę wyraźnie, że ja, chrześcija-
nin mam większą, szerszą perspektywę. Mój 
wzrok ogarnia ziemię i niebo, doczesność 
i  wieczność. Tu i teraz to etap, początek, 
zaproszenie do czegoś niesamowitego. Mój 
Zbawiciel poszedł do Ojca przygotować mi 
miejsce. Specjalnie dla mnie.

Wniebowstąpienie porządkuje moje 
życie. Mając serce zwrócone ku niebu 
mogę patrzyć we właściwej perspektywie 
na ziemię i doczesne sprawy. Mogę właści-
wie oceniać każde wydarzenie. Mogę żyć 
szczęśliwie, bo jestem w ręku Boga.

Dziś jest dobry czas, żeby na nowo za-
pragnąć nieba. żeby za nim zatęsknić. Jest 
ono tak wielkim dobrem, że trudno je sobie 
wyobrazić i stąd często trudność z tęsknotą 
za nim. Rzeczy materialne łatwo się pragnie, 
bo można je sobie wyobrazić. Z niebem jest 
gorzej. Dlatego mamy dzisiejszą uroczystość. 

„Mój Boże, chcę iść do nieba! Pragnę go! Chcę 
uczynić wszystko, żeby się tam znaleźć! Pomóż 

mi w tym!”
 xZJ
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Jezus w tabernakulum

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie 
wciąż oczekuje człowieka.  
Patrzy na ludzi z tabernakulum, 
lecz czy się kogoś doczeka? 
W wielu krajach, w wielu kościołach, 
Pan Jezus jest zamykany. 
Długie godziny przebywa w pustce, 
samotny, uwięziony. 
Ludzie pracują, albo się bawią, 
mają tysiące problemów. 
Kto w tych doczesnych troskach, pośpiechu, 
pobiegnie myślą ku Niemu? 
Pozostał z nami do końca świata, 
zgodził  się mieszkać na ziemi, 
Pan Bóg wszechmocny, władca wszechświata, 
z miłości jakby szalony. 
Czy ty to widzisz? Czy to dostrzegasz? 
Czy nad tym się zastanawiasz? 
Biegnij do Niego. Powiedz, że kochasz. 
Serdecznie z Nim porozmawiaj. 
Błagaj, przepraszaj za grzechy świata, 
za to, co wokół się dzieje. 
Nie zważaj wcale, co inni mówią, 
że ktoś cię nie raz wyśmieje. 
Trwaj przy Jezusie. Bądź coraz bliżej. 
Zbierajmy się wszyscy przy Nim,  
a On swą mocą z tabernakulum 
największe cuda uczyni.





Czcigodni Bracia w Chrystusowym Ka-
płaństwie, Drodzy Uczestnicy forum parafii 
adorujących Najświętszy Sakrament, Drodzy 
Jubilaci, Siostry i Bracia w Chrystusie,

Może nieraz zdarza się nam w życiu 
przeżywać podobne rozczarowanie, jakie 
gościło w sercu uczniów zmierzających do 
Emaus, bo myśmy się spodziewali, że tak, czy 
inaczej się wszystko ułoży, ale okazało się, że 
jest inaczej, nie tak jak to sobie zaplanowa-
liśmy. 

Uczniowie też mieli inne plany zwią-
zane z byciem blisko Mistrza. Chodzili ra-
zem z Nim, wydawało im się, że Jezus tak-
że w znaczeniu ziemskim wyzwoli Izraela 
z okupacji rzymskiej. On – ich Mistrz – został 
pojmany, ukrzyżowany, złożony do grobu. 
Prysły nadzieje, prysły oczekiwania. Także 
uczniowie mówią do pielgrzyma, który do 
nich dołączył: „Myśmy się spodziewali…” 

Dwóch uczniów było rozczarowanych, 
smutnych z powodu śmierci Mistrza w Je-
rozolimie. Przeżywali gorzki smak życiowej 
porażki. Kiedy tak uczniowie wędrowali, 
rozprawiali ze sobą, jak pisze Ewangelista 
św. Łukasz, „sam Jezus przybliżył się i szedł 
z nimi”, bo Jezus nigdy nie zostawia czło-
wieka w jego rozczarowaniu, w jego smutku, 
ale On dyskretnie włącza się w trudną drogę 
człowieka, idąc jako nierozpoznany. Powoli 
objawia się, odsłania uczniom. 

Jaka jest Jego pedagogia? Najpierw 
Jezus stawia im pytanie: „Cóż za rozmowy 
prowadzicie ze sobą w drodze?” Oni wyra-
żali swoje smutki. Tak rozpoczyna się dialog. 
Najpierw Jezus oddaje głos uczniom. Zapra-
sza ich do tego by opowiedzieli o wszystkim, 
co ich gnębi, opowiedzieli o swoim smutku 
o tym, co odbiera im nadzieję. Jezus pozwa-
la uczniom wyrzucić z siebie całe wewnętrz-
ne cierpienie, ale też zagubienie. Dopiero 
po wypowiedzeniu przez uczniów ich we-
wnętrznego stanu, Pan Jezus zdecydowanie 
wkracza ze swoim słowem: „O nierozumni, 
jak nieskore są wasze serca do wierzenia we 
wszystko, co powiedzieli prorocy”. W ten spo-
sób Jezus uświadamia uczniom, że źródłem 
ich rozczarowania, ich smutku, jest zamknię-
cie się w sobie i brak zaufania Panu Bogu.

Jezus Zmartwychwstały prowadzi 
uczniów stopniowo do rozważania Boże-
go Słowa. Tak podkreśla Ewangelista. Jezus 

w drodze Pisma im wyjaśniał, wyjaśniał to 
wszystko, co odnosiło się do Niego i co było 
zapisane u proroków, w prawie. I wtedy ser-
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ca uczniów zaczynały już pałać. Coś zaczyna-
ło się w nich dziać, ale jeszcze nie rozpoznali 
swojego Mistrza w tym pielgrzymie, który 

dołączył do nich. A pielgrzym pokazywał, 
jakoby miał iść dalej. Uczniowie prosili Go 
więc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczo-
rowi i dzień się już nachylił”. 

Pod wpływem rozmowy z pielgrzymem 
już opuściło uczniów dotychczasowe przy-
gnębienie i odruchem serca zaczęli Go prosić, 
jakby zaczęli się modlić: „Zostań z nami, Pa-
nie”. Jezus szedł więc, aby pozostać z nimi. To 
gorące pragnienie bycia z pielgrzymem staje 
się kolejnym krokiem do pełnego rozpozna-
nia Jezusa Zmartwychwstałego. Nasza wiara 
karmi się nie tylko rozważaniem, wnikaniem 
w Pisma, ale przede wszystkim gorącym pra-
gnieniem bycia z Jezusem. Jakże jest to waż-
ne, mieć w sobie to gorące pragnienie bycia 
z Nim.

Pielgrzym zajmując miejsce za stołem 
przemienia się nagle w gospodarza, przejmu-

je inicjatywę. On spełnia rolę pana domu, 
zaczyna tworzyć wspólnotę wokół siebie. 
Bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, 
łamie go i podaje uczniom. I wtedy ucznio-
wie rozpoznają Go po łamaniu chleba.

Eucharystia zawsze jest tym szczyto-
wym momentem wędrówki z Jezusem, kie-
dy rozpoznajemy Pana obecnego pośród nas. 
To nasze pragnienie bycia z Jezusem staje się 
rzeczywistością. On jest obecny – prawdziwie 
obecny. Rozpoznajemy Go w Jego Słowie, 
rozpoznajemy Go po łamaniu Chleba. 

Uczniowie Jezusa, kiedy Go rozpozna-
li i kiedy Jezus zniknął im sprzed oczu, prze-
rwali swoją, nie tyle wędrówkę, co ucieczkę 
do Emaus. Wracają do Jerozolimy, by tam 
podzielić się z pozostałymi uczniami, aposto-
łami, radosną wieścią, że Pan żyje, że oni Go 
widzieli, że rozpoznali Go po łamaniu chleba. 
Idą dzielić się radosną wieścią. Idą, by głosić 
Zmartwychwstałego. 

„Idźcie i głoście”, to jest także wezwa-
nie skierowane do każdego z nas. Mamy iść 

i głosić Zmartwychwstałego – głosić, że Je-
zus żyje. Jezus żyje w swoim Kościele, żyje 
w nas. Żyje poprzez nasze dobre czyny. Idź-
cie i głoście – to znaczy także bądźcie moimi 
świadkami. 

Moc Ducha Świętego uczyni z uczniów 
świadkami. Ta moc uczyni także każdego 
z nas świadkiem Jezusa, ale najpierw musi-
my przejść tę drogę, którą przeszli uczniowie. 
Muszą zacząć pałać nasze serca. Musimy no-
sić w sobie to pragnienie bycia z Jezusem, 
pozostawania z Nim, byśmy mogli Go roz-
poznać jako Zmartwychwstałego obecnego 
pośród nas. Wtedy możemy być Jego świad-
kami, wtedy mamy zadanie, które Jezus nam 
zleca: iść i głosić. 

Trzeba głosić przede wszystkim przez 
miłość. Trzeba starać się by miłość Jezusa 
Zmartwychwstałego była zawsze obecna 
w naszych sercach. Wówczas wokół siebie 
będziemy mogli tworzyć klimat zgody, po-
koju, jedności. Nieustannie trzeba kochać, 
nieustannie trzeba dzielić się miłością, bez 
względu na okoliczności. Bo tylko w ten 

W czasie forum jubilaci świętowali też swoje 
złote gody



sposób możemy zaświadczyć, podzielić się 
obecnością Jezusa z innymi. Także żeby przez 
miłość to pragnienie bycia z Jezusem mogło 

zostawać z nami, a my z Nim, żeby w nas nie 
gasło, nie słabło, ale ciągle się potęgowało. 
I to pragnienie bycia z Jezusem niech wyraża 
się także w adoracji, w byciu przed Jezusem, 
bo w ten sposób możemy zaspokoić ten głód, 
który jest w nas – głód bycia z Jezusem, do-
świadczania Jego mocy, Jego miłości. 

Bo adoracja wśród różnych praktyk 
pobożnych jest pierwsza po sakramentach 

– najbardziej miła Bogu i najbardziej poży-
teczna dla nas. Tak uczy nas św. Jan Paweł II 
w Encyklice Ecclesia de eucharistia – jakiego 
szczęścia możemy zakosztować przebywając 
sam na sam z Bogiem ukrytym w świętym 

tabernakulum, jakiego szczęścia możemy 
doświadczyć przebywając sam na sam z Je-
zusem ukrytym w prostym znaku chleba. 

Dobry nasz Zbawiciel jest tak przepełniony 
miłością do nas, że wszędzie nas szuka, chce 
przebywać z nami, chce dzielić się z nami 
swoją miłością.

Święty Jan Maria Vianey tak uczył 
swoich parafian i tych którzy przybywali 
do Ars: „Dzieci moje, kiedy zdarzy się wam 
obudzić w środku nocy, niech wasze myśli 
zaraz powędrują przed Najświętszy Sakra-
ment. Powiedzcie Panu: Boże mój przycho-
dzę Ciebie adorować, wielbić, błogosławić, 
dziękować Ci, kochać Cię i trwać przed Tobą 
razem z aniołami. Odmówcie modlitwy, któ-
re znacie na pamięć. Jeśli nie jesteście w sta-
nie się modlić, przytulcie się do waszego 
Anioła Stróża i powiedzcie mu, aby modlił 
się w waszym imieniu.” Ten wielki święty 
zachęca nas byśmy adorowali Pana Jezusa 
– będąc w świątyni, będąc przed Najświęt-
szym Sakramentem, a nawet kiedy będzie-
my w oddaleniu, żeby powędrować naszym 
sercem, naszą myślą przed Najświętszy Sa-
krament, aby być z Jezusem. 

Jakże jest to ważne mieć ciągle to pra-
gnienie, tę tęsknotę, żeby Jezus został z nami, 
a my żebyśmy byli blisko Niego. Niech się 
dokonuje wszystko przez miłość – miłość Je-
zusa Eucharystycznego, przez miłość drugie-
go człowieka, abyśmy w ten sposób mogli iść 
i głosić, mogli być świadkami Zmartwych-
wstałego Pana.



Kogo adorujemy?
Klękamy przed Najświętszym Sakra-

mentem. Z pierwszych lat katechezy pamię-
tamy, że w tym Sakramencie obecny jest 
Jezus Chrystus. Ale jaki Chrystus? Jakiś abs-
trakcyjny?  Czy Ten ze żłóbka, czy Ten z chrztu 
w Jordanie? Czy taki, jakiego sobie w danej 
chwili wyobrazimy?

VI Forum Adoracji w Głuszycy było 
okazją do pogłębionej katechezy na temat 
Najświętszego Sakramentu. Ksiądz Dominik 
Ostrowski wygłosił konferencję „Postawy i 
formy Adoracji”.

Ksiądz Dominik przypomniał, jakiego 
Boga adorujemy.

Niby to jest oczywiste, a jednak warto 
chwilę się nad tym zatrzymać.

W maju – gdy kwitną bzy...
Przeżywamy teraz czas jednego z naj-

piękniejszych nabożeństw do Matki Bożej. 
Nabożeństwo Majowe jest szczególnie uro-
czyste, bo uświetnione adoracją Najświęt-
szego Sakramentu. A jakie słowa wygłasza 
kapłan w czasie tej adoracji?

- Boże, Ty w Najświętszym Sakramen-
cie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki…

Czyli nie żłóbka, nie chrztu w Jordanie, 
ale Męki. A zatem nasz Pan obecny w po-
staci Chleba Eucharystycznego jest Tym, któ-
ry cierpiał i w okrutnych mękach konał za 
nasze przewinienia i słabości. To wyjątkowa 
Obecność. Bo ta chwila konania trwa – poza 
czasem; dokonuje się w każdej chwili, nie-
ustannie. Tajemnica trudna do zrozumienia 

dla mistyków, a cóż dopiero dla nas – katoli-
ków „niedzielnych”.  

Katechizm Kościoła katolickiego o Eu-
charystii

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wie-
czerzy, tej nocy, kiedy został wydany, usta-
nowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi 
swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swe-
go przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża ...” (1323)

A zatem – adorujemy naszego Zbawi-
ciela, który z miłości do nas przeżywa swoją 
śmiertelną mękę. Składa za nas Bogu Ojcu 
ofiarę z siebie. Ofiarę za nas. Tu i teraz. W każ-
dej chwili. Aż do końca czasu. 

Ufff… Trudno to pojąć i trudno w to 
uwierzyć. 

Dla niedowiarków
Każde słowo Jezusa, każdy dogmat 

ogłoszony przez nasz Kościół znajdują po-
twierdzenie w znakach, jakich jesteśmy 
świadkami.

Od włoskiego Lanciano, przez argen-
tyńskie Buenos Aires, aż do naszej Sokółki i 
Legnicy przez ostatnie 13 stuleci Bóg objawia 
się nam w sposób tak spektakularny, że na-
wet najwięksi sceptycy stają się nagle ludź-
mi głębokiej wiary.

Licząc od roku siedemsetnego, Kościół 
uznał już 133 cudowne wydarzenia euchary-

styczne. Było ich więcej, ale te 133 Kościół, 
po bardzo wnikliwych badaniach, uznał za 
prawdziwe.

Reportaż z Głuszycy
Odcinek 3

Osówka - podziemne miasto budowane przez 
Niemców pod koniec wojny – jedno z wejść

W podziemnym labiryncie



Zdarzenia, które uznano za cudowne, to:
- przemiana hostii w kawałek ludzkie-

go ciała,
- przemiana wina mszalnego w krew 

ludzką,
- wieloletnie posty eucharystyczne,
- lewitacje i cudowne uzdrowienia.

Przypomnijmy kilka takich udokumen-
towanych wydarzeń.

Rok 1984, Watykan. Jan Paweł II udzie-
lał w swej prywatnej kaplicy Komunii św. 
grupie pielgrzymów z Azji. Gdy Komunię 
przyjmowała pewna Koreanka, hostia stała 
się kawałkiem ciała. Ojciec Święty w głębo-
kim milczeniu pobłogosławił kobietę i dalej 
udzielał Komunii.

Rok 1867. Polska w czasach zaborów. 
Miejscowość Dubna (dziś znajduje się ona na 
terenie Ukrainy). Podczas 40-godzinnego na-
bożeństwa, w czasie wystawienia Najświęt-
szego Sakramentu, wierni zauważyli nagle 
świetliste promienie wystrzeliwujące z Ho-
stii. Po chwili w jej środku ukazała się postać 
Zbawiciela. Cud ten trwał aż do końca na-
bożeństwa i widziany był przez wszystkich 
zgromadzonych w kościele.

W historii Kościoła znane są także cuda 
zwane postami eucharystycznymi. Oso-
by, które ich doświadczają, przez długi czas, 
niekiedy przez całe lata, żyją nie przyjmując 
pożywienia, a ich jedynym pokarmem jest 
codzienna Komunia św.

We współczesnych czasach osobą, która 
przez kilkadziesiąt lat żywiła się wyłącznie 
Eucharystią była słynna francuska mistycz-
ka Marta Robin (ur. w 1902 r.; zmarła w 1991 
r.). W wieku 16 lat zachorowała na zapalenie 
mózgu. W 1926 r. została sparaliżowana, nie 
mogła spać ani przełykać, nie jadła  nic i nic 
nie piła – przez 51 lat jedynym jej pokarmem 
była przyjmowana raz w tygodniu Euchary-
stia. 

Św. Stanisław Kostka (zm. w 1568 r.). 
Gdy przygotowywał się do wstąpienia do 
zakonu jezuitów, zachorował i musiał za-
trzymać się u pewnej luterańskiej rodziny. 
Gospodarze nie zgodzili się na sprowadzenie 
kapłana z Komunią św. Stanisław modlił się 
żarliwie do św. Barbary, patronki sakramen-
tu pokuty i Komunii św. w godzinie śmierci. 
Święta zjawiła się w asyście anioła i przynio-
sła Eucharystię.

Ekstazie, jaką odczuwali święci adoru-
jący Najświętszy Sakrament niekiedy towa-
rzyszyła lewitacja, czyli unoszenie się w po-
wietrzu. Św. Józef z Cupertino (zm. w 1663 
r.), którego niemal codzienne lewitacje były 
bogato udokumentowane, został patronem 
podróżujących w powietrzu.

W ostatnich latach media w Polsce in-
formowały o cudownych przemianach, jakie 
zaobserwowano w strukturze materialnej 
Hostii w Sokółce (2008r.) oraz w Legnicy 
(2013r.). Pobrane z tych Hostii próbki zawie-
rają fragmenty tkanki ludzkiej. W orzeczeniu 
Zakładu Medycyny Sądowej czytamy:

„W obrazie histopatologicznym stwier-
dzono fragmenty tkankowe zawierające po-
fragmentowane części mięśnia poprzecznie 
prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest 
najbardziej podobna do mięśnia sercowego” 
(…) ze zmianami, które „często towarzyszą 
agonii”.

„Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt 28,20).

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją 
Obecność !

Arkadiusz Grzelka

Tajemnicza komora



Będzie się działo na Kole
SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY „A”

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

28 maja 2017 r.

1. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 1815.
2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

•	 Wspólnota	Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo	Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.

3. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w nie-
dzielę i święta o godz. 1815.

4. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich 
Mszy św. i po południu od godz. 1700.

5. Najbliższa sobota jest pierwszą w miesiącu. Z tej racji zapraszamy na nabożeństwo czuwa-
nia z Maryją po Mszy św. o godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

6. X Święto Dziękczynienia będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę, 4 czerwca w Uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego pod hasłem: „Dziękujemy za chleb”. Tradycyjnie będziemy 
zbierać przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na budowę Świątyni Opatrzno-
ści Bożej – Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego.

7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-
klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minu-
tach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochow-
skiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 
30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przy-
nosić do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych 
ołtarzy w kościele.

8. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-
ką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci po 
Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 
ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz mini-
strancki.

Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

Msze święte w Niedziele i święta 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1900

Msze święte w dni powszednie 
630, 700, 800, 1800, 1900, piątki 1500

Kancelaria parafialna 
wtorki, środy, czwartki 1500 - 1730 

soboty 1000 - 1200

tel. 22 877 57 90

Strona internetowa parafii www.swjozef.pl

Konto bankowe parafii PKO S.A. 
48 1240 2034 1111 0010 0180 5221

Redaguje zespół duszpasterski 
pod kierunkiem ks. Proboszcza.

Kontakt z redakcją:
kolo.nie.dzieli@gmail.comDelegacja naszej parafii w podziemiach w Osówce


